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SLOVO STAROSTY

Všem krásný, sluncem zalitý a jarem provoněný den v této nelehké době 
Vážení spoluobčané! 
Po dvouleté odmlce se vám dostává do rukou příbramský zpravodaj, který do-

stal novou svěží podobu a pevně věřím, že i lepší čitelnost. Minimálně bude vy-
cházet jarní a podzimní vydání. Pokud bude dostatek příspěvků, nebo důležité 
téma, tak i  častěji. Každé číslo se zaměří na konkrétní aktuální problematiku. 
Nyní je pro nás nejaktuálnějším tématem „splašková kanalizace“. Mimo člá-
nek zabývající se hlavním tématem, zde naleznete pravidelné rubriky, mapující 
současné dění v obci. Rubrika:  „Co se událo“ bude mapovat současné událos-
ti v obci, plánované aktivity bude probírat rubrika „Co je v plánu“. Historické 
události projdeme v rubrice „Jak se žilo před 100 léty“, kde budeme z dobo-
vých kronik autenticky mapovat život v naší obci. Rádi opět oživíme „Společen-
skou rubriku“ kam s potěšením světu vykřičíme zprávy libozvučné, které nové 
robátko se u nás narodilo (jak pomine doba covidová budeme se věnovat i při-
vítaným občánkům naší obce), kdo oslavil významné životní jubileum nebo kdo 
vešel ve svazek manželský. S pietou a pokorou rádi připomeneme ty, kteří nás 
navždy opustili. Do společenské rubriky uvedeme výhradně ty, kteří si to budou 
přát, resp. jejich rodiny. U významných životních jubileí nebude uváděn věk. Za 
připomínky, které zvýší kvalitu vydání budoucích předem děkujeme. Přeji vám 
obohacující počtení.
Vážení občané, buďte na sebe v této opravdu nelehké době opatrní, ohle-

duplní k druhým a hlavně buďte zdrávi. Nezapomeňte, že Obec je tu pro 
vás, pokud budete mít problém – např. se zajištěním nákupu, léků, registrací 
očkování nebo vyplňováním archu sčítání lidu 2021, rádi vám pomůžeme. 
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TémA číSLA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Dvě slova, za kterými stojí víc jak 20 let diskuzí, 
příprav, projektování, spousty práce a moře peněz. 
Jedná se o poslední klíčovou síť, která nám chybí 
pro „plnohodnotný“ život v aktuálním tisíciletí. Že 
je nejvyšší čas dokladuje fakt, že v ORP Rosice se 
nachází 28 obcí a už pouze 3 nemají splaškovou 
kanalizaci. A takto je to v celé republice. To je i dů-
vodem velkého „zájmu“ kontrolních orgánů ži-
votního prostředí. Naposledy jsem argumentoval 
minulý měsíc. Jediné co odvrátilo případné poku-
ty, byl příslib provedení nápravy a skutečnost, že 
začínáme stavět.

„A proč to děláte, doteď to fungovalo, vždyť je 
to zbytečný? A budeme to mít drahý, budeme platit stočný“
Každý z nás musí odpadové vody, což jsou veškeré vody námi znečištěné, nejenom 

z toalety, likvidovat v souladu s literou zákona. Současná situace je taková, že část ne-
movitostí nemá septik vůbec. Ti co ho mají do něho svádí většinou jenom toalety a ti co 
nemají přepad do dešťové kanalizace přečerpávají svůj septik pod rouškou tmy. Jenom 
malá část z nás má domácí čistírny, avšak drtivá většina je nemá povolené. Ti co mají 
povolení je zase neprovozují tak jak mají. Těch, co by obstáli před kontrolou z Inspekce 
životního prostředí je jako šafránu. Pokud máte jako zdroj vody pouze vodovodní pří-
pojku, musíte případným kontrolním orgánům prokázat, že jste veškerou odebranou 
vodu zlikvidovali. V našem případě nechali odvézt na čistírnu odpadních vod. Ti co mají 
studnu musí prokázat, že nechali odvézt 36 m3/osobu/rok. Odvoz a likvidace 5 m3 od-
padních vod stojí s ohledem na „kvalitu“ od 1900,- do 2500,-Kč. Průměrná cena likvida-
ce 1 m3 tedy vyjde na 440,-Kč. Čtyřčlenná domácnost, vlastnící studnu musí prokázat li-
kvidaci 144 m3 splaškových vod za rok, což by stálo 63 360,-Kč. Aktuální cena stočného, 
které budeme platit po připojení na splaškovou kanalizaci činí 56,-Kč/m3. Stejná rodina 
napojená na splaškovou kanalizaci zaplatí 8 064,-Kč/rok. Co je tedy dražší? V regionu 
nejsou výjimkou sousedská upozornění, končící inspekcí orgánu životního prostředí. 
Při zjištění pochybení padají pokuty a ty nejsou malé. Bývají v řádech desítek tisíc a jsou 
tam poměrné krátké termíny na provedení nápravy.

„Proč čistírna, vždyť té vodě nic není. Potok to vyčistí“
Běžte se někdy podívat, co vytéká z výstupů dešťových kanalizací pod návsí a na Brod-

ku pod mostkem. I když skutečně nejromantičtější jsou okamžiky, když někdo vypou-
ští navečer septik. Lidské výkaly i přes svůj nezaměnitelný „buket“ jsou tím nejméně 
ekologicky závadným materiálem. Doby, kdy naše babičky praly v  Jelenovi vzal čas 
a  aktuální chemie určená do všemožných lidských vymožeností, kterou vypouštíme 
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do potoka, bude dlouhá léta nezanedbatelnou ekologickou zátěží v okolí naší obce. Je 
tedy čas s tím něco dělat.

„A nyní k akci samotné“
Investorem celé akce je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice (dále SVaK Ivančice). 

Zhotovitelem je sdružení firem VHS Břeclav a OHL ŽS Brno. Celá akce byla vysoutěžena 
za 107 mil. Kč. Dotace ze Státního fondu živ. prostředí je 71‚24mil. Kč, dotace Jihomo-
ravského kraje 10 mil. Kč a  vlastní zdroje Obce 26 mil. Kč. Jedná se tedy o  finančně 
nejnáročnější akci v naší celé historii. 6. dubna 2021 je zahájení stavby, takže už to 
vypukne! V následujících dvou letech počítejte s komplikacemi, které ale musíme spo-
lečně zvládnout. Majitelé dotčených nemovitostí budou vždy v předstihu informováni 
o dočasném dopravním omezení, které bude vždy jen v řádech desítek metrů, kolem 
realizované stoky. Hlavní stoky budou dokončeny do konce roku 2021 a částečně i ve-
řejné části přípojek. V  roce 2022 se budou dokončovat přípojky a  realizovat čistírna 
odpadních vod mimo obec, v údolí Příbramského potoka.

„A nyní to nejdůležitější“
Každému, kdo bude mít do 30. 6. 2021 zkolaudovaný rodinný dům, bude přivedena 

na hranici pozemku přípojka splaškové kanalizace v DN160. Ta bude zazátkována a nad 
terén bude vytažena dřevěná deska (aby se vám lépe hledala). Kdo bude mít zájem 
o osazení revizní šachty na klíč zhotovitelem (šachta není dotovaná a každý si ji musí 
osadit) může si to přes Obec objednat za částku 6 085,-Kč. V této částce obdrží:
- dopravu materiálu
- výkop rýhy na šachtu
- napojení a sestavení celé šachty se zátkou na nátoku (šachtové dno DN 315, tubus 

šachty DN315 s teleskopem, těsněním s poklopem na zatížení 12‚5t)
- obsyp a zásyp šachty se zhutněním
- odvoz vytlačené zeminy na skládku
Jenom pro představu, pokud byste si tuto revizní šachtu koupili ve stavebninách vyšla 

by vás na 6 013,- Kč. Zájemci o osazení revizní šachty na klíč, nechť se prosím hlásí 
na obci do 20. 6. 2021.
Protože spousta z nás, má vyprojektovanou reviz-

ní šachtu dále od hranice na svém pozemku, jsme 
opět schopni zajistit od zhotovitele službu „Kana-
lizační přípojka v domovní části mimo veřejný po-
zemek tzv. na klíč 1 bm za cenu 2 921,- Kč. V této 
službě je zahrnuto:
- výkop rýhy
- podsyp potrubí prosívkou
- pokládka potrubí plast DN 150



- obsyp prosívkou
- zásyp a zhutnění
Součástí prací od zhotovitele nejsou opravy chodníků, zatravnění a podobné úpravy 

povrchu, jde o práce v nezpevněném terénu. Těm co mají na svém pozemku nějaké 
sítě, např. optokabel doporučuji využít tuto možnost, poškození této sítě vyjde oprav-
du draho.

Vzorový případ: Dle projektové dokumentace máte revizní šachtu 5 metrů od 
hranice na svém pozemku a  chcete nechat odborně položit od VHS Břeclav. Ti tuto 
službu provedou výhradně pouze k  revizní šachtě. Tuto informaci sdělíte OÚ, dosta-
nete instrukce kam převézt 20 690,-Kč a tato služba vám bude následně provedena. 
(5 × 2921) + 6085 = 20 690,- Kč.
Informace o zájemcích o tyto služby budeme evidovat na OÚ. Kontakty jsou e-mail: 

obec@pribramnamorave.cz, nebo tel.: 724 306 358. Nejzazší termín, do kdy se mu-
síte rozhodnout, zda některou z těchto služeb využijete, je 20. červen 2021.

„A co dále“
Na jaře 2022 budou moci jednotlivé rodinné domy chystat své části přípojek k přepo-

jení. Předpoklad přepojení přípojek na kanalizaci jsou prázdniny 2022 (nejpozději do 
října 2022). Určitě budeme schopni zprostředkovat firmy, které vám propojení mezi 
domem a revizní šachtou provedou. Pro jistotu ještě připomínám, že se bavíme o jaru 
2022. Na přepojení ze septiků na splaškovou kanalizaci budeme mít minimálně půl 
roku. A až v této době to spolu budeme řešit. V tuto dobu už budete mít veřejnou část 
přípojky nachystanou minimálně na hraně pozemku.
Těm, kteří si budou tuto práci zajišťovat svépomocí, jsme schopni zajistit trubní mate-

riál za podstatně lepší cenu. Nabízíme i osobní konzultace s návrhem potřebného ma-
teriálu a jeho zajištění. Obec bude mít sklad, kde bude možné tento materiál odebrat.
Za tyto ceny jsme schopni trubní materiál zajistit. Jedná se o ceny aktuální. Lze před-

pokládat, že bude docházet ke zdražování.

název ks/m cena
Revizní šachta přímá 315/150 mm výška 2 m s teleskopem 12,5 t 1 3 197 Kč

Revizní šachta přímá 315/150 mm výška 2 m s plast.poklopem 1,5 t 1 1 838 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 1 105 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 1 177 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/2000 SN4 1 332 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/3000 SN4 1 479 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/5000 SN4 1 774 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/ 500 SN4 1 64 Kč
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název ks/m cena
KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 1 111 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 1 208 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/3000 SN4 1 318 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/5000 SN4 1 514 Kč

KGB koleno DN 160/87st SN8 1 83 Kč

KGB koleno DN 160/67st SN8 1 106 Kč

KGB koleno DN 160/45st SN8 1 67 Kč

KGB koleno DN 160/30st SN8 1 61 Kč

KGB koleno DN 160/15st SN8 1 55 Kč

KGB koleno DN 125/87st SN8 1 50 Kč

KGB koleno DN 125/67st SN8 1 74 Kč

KGB koleno DN 125/45st SN8 1 39 Kč

KGB koleno DN 125/30st SN8 1 34 Kč

KGB koleno DN 125/15st SN8 1 30 Kč

KGB koleno DN 160/87st SN8 1 83 Kč

KGB koleno DN 160/67st SN8 1 106 Kč

KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8 1 46 Kč

KGU přesuvka DN 160 SN 1 66 Kč

KGU přesuvka DN 125 SN8 1 36 Kč

KGEA 87st odbočka DN 160/160 SN8 1 184 Kč

KGEA 87st odbočka DN 160/125 SN8 1 193 Kč

KGEA 87st odbočka DN 125/125 SN8 1 154 Kč

„A co ti co mají více přípojek, nezkolaudovaný dům do 30. 6. 2021 nebo chtějí 
přípojku ke stavebnímu pozemku?“
Ke každému domu je dotována pouze jedna přípojka. Pokud někdo vyžaduje ke své-

mu domu přípojek více, nebo přípojku ke stavebnímu  pozemku, rodinnému domu, 
který do 30. 6. 2021 nebude zkolaudovaný, tak si ji v plné výši hradí sám. Obec zajistí od 
zhotovitele ocenění těchto přípojek za „rozumnou“ cenu a těch cca 15 majitelů s touto 
nabídkou obeznámí. 

„A co bude až se napojíme na splaškovou kanalizaci a kdy to skončí?“
Po připojení na splaškovou kanalizaci, bude každý z nás osloven Vodárenskou akcio-
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vou společností k sepsání smlouvy a následně bude hradit stočné za likvidaci odpad-
ních vod. Aktuální cena je 56,-Kč/m3. Kompletní dokončení stavby včetně zkušebního 
provozu je do 5. 4. 2023. Veškeré komunikace budou po realizaci kanalizace zapraveny. 
Bude se ale jednat o „přeasfaltování“ rýh nikoliv celých ulic. Určitě u některých úseků 
bude třeba následně řešit celkovou rekonstrukci. Nový povrch na hlavní silnici budeme 
řešit se správcem komunikace.  

„A co dopravní obslužnost?“

Hlavní silnice bude dle aktuálního stádia výstavby osazena jedním resp. dvěma úseky 
„na semafor“. V průběhu stavby budou např. přesouvány autobusové zastávky, v Dědi-
ně k pomníku z I. světové a na  Brodku před resp. za most. Hlavní silnice bude ale vždy 
průjezdná. Vedlejší silnice, které neumožňují jednosměrný provoz během realizace, 
budou dočasně neprůjezdné, vždy ale budete v dostatečném předstihu informování.

„Na koho se mám obrátit při potížích nebo nejasnostech?“

Důležité kontakty:
Zástupce investora: SVaK Ivančice – technik p. Petr Koch – tel.: 731 977 150 
Zástupce zhotovitele: VHS Břeclav – stavbyvedoucí p. Ctirad Hadaš – tel.: 724 260 628
Obec Příbram na Moravě: Rostislav Trtilek – tel: 724 306 358 

„Kde zjistím, kdy se bude dělat naše ulice?

Během pár následujících dnů bude na úřední desce vyvěšen a trvale aktualizován 
harmonogram prací. V něm se dozvíte, kdy se bude daný úsek realizovat. Samozřejmě 
může tyto termíny mírně pozměnit nepřízeň počasí nebo jiné okolnosti.
Vážení občané, tato akce bude organizačně velmi náročná, rozhodně pro všech-

ny omezující, ale je nutné ji zrealizovat. Dělá se pro dobro všech. Poprosím vás 
tedy o maximální ohleduplnost. Hlavně buďte v  klidu, nepropadejte panice, 
zvládneme to. Při jakýchkoliv nejasnostech se nebojte obrátit s dotazem. Pokud 
to situace dovolí a bude o to zájem uděláme na návsi nebo na fotbalovém hřišti 
veřejné jednání a tam to všechno probereme.

Rosťa
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CO SE UDÁLO

Rekonstrukce areálu TJ Sokol Příbram 
na moravě (2019)
Za 0‚96 mil. Kč byl nově vybudován taneční par-

ket, realizována terasa, zrekonstruován sklad 
a proveden topný systém na tuhá paliva. Dotace 
z Jihomoravského kraje z Programu rozvoje ven-
kova činila 0‚25 mil. Kč.
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Přístřešek před hospodou a oprava terasy 
kulturního domu (2019)
Za 0‚20 mil. Kč byla zastřešena „zahrádka“ u hos-

pody a opravena terasa kulturního domu.
Herní prvky na dětském hřišti (2019–2020)
V  roce 2019 dostaly příbramské děti od Mikro-

regionu Kahan herní hrazdu. Jednalo se o  dar 
v hodnotě 12 tis. Kč za který děkujeme. Zapuště-
ná trampolína za téměř 50 tis. Kč, byla v roce 2020 
financována obcí.
Obecní byt (2019–2020)
Naši zaměstnanci kompletně zrekonstruovali 

obecní byt. Bytové prostory byly zvětšeny z  pů-
vodních 76 m2 na 96 m2 a z 2+1 se stal byt 3+1. 
Nájemcem bytu je pan ředitel naší školy.
Chodníky na Brodku II. a IV etapa. (2020–2021)
Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a  zcela 

jistě i z hlediska estetického, je v části „Na Brodku“ 
dokončována výstavba nových chodníků. II. eta-
pa je v délce cca 145 m a u IV. etapy se jedná o cca 
87 m. Rozpočet na tuto akci zněl na 7‚32 mil. Kč. 
S dnes již bývalým panem hejtmanem JMK se po-
dařilo vykomunikovat, že stavební objekt „oprava 
propustku“ za 1‚58 mil. Kč bude realizovat a hlav-
ně financovat Správa a údržba silnic JMK. Dále se 
podařilo od Ministerstva pro místní rozvoj získat 
částku 3‚47 mil. Kč, konkrétně z  Integrovaného 
regionálního operačního programu. Vysoutěžená 
cena byla 5‚92 mil. Kč a zhotovitelem je firma Hort 
Rapotice. Náklady obce jsou ve výši 2‚45 mil. Kč.
Realizací této akce, dojde k rozšíření komunikace 

v  úseku bývalého mostku o  1‚5 m a  ve zbývající 
části, která měří cca 215 m o metr jeden. Povrcho-
vá voda bude v  celém úseku odváděna několika 
kanály a bude zajištěno, aby na silnici nevytékala 
voda z polí po bouřkách. Celková délka budova-
ného 1‚5 metru širokého chodníku je 232 metrů. 
V celém úseku bude také nové veřejné osvětlení 
a chodník bude kvůli bezpečnosti oddělen od ko-
munikace metrovým zatravněným pásem. Tento 
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pás je určen jednak pro sníh ze silnice a plánujeme v něm výsadku zkrášlujících rostlin, 
které jsou odolnější na sůl. Termín, do kdy musí být stavba předána je konec května 2021.
Obnova rybníku Kuchyňka (2020–2021)
Rybník postavený obcí v  letech 1951–1952 ne-

byl za svou 68 letou historii nikdy opravován. 
Stavební objekty byly v  havarijním stavu a  bylo 
třeba po 30ti letech rybník odbahnit. Nacházelo 
se v něm 2900 m3 bahna. V roce 2017 jsme žádali 
dotaci na obnovu celého rybníka se Státního fon-
du životního prostředí. Reálné bylo získat až 4‚5 
mil. Kč. Tento dotační titul však vyžaduje souhlas 
všech vlastníků pozemků pod rybníkem. Mimo 
obec jsou tam další čtyři. Jeden z nich  se rozhodl, 
že nám souhlas nedá. Z  tohoto důvodu jsme se 
s 4‚5 milionovou dotací museli bohužel rozloučit. 
V roce 2019 jsme podali žádost novou a tentokrát 
na Ministerstvo zemědělství. Zde však byla mož-
ná realizace stavby pouze na pozemcích žadatele. 
Následovalo opětovné jednání s vlastníky jednot-
livých pozemků. Jeden z nich požadoval za svůj 
pozemek, pozemky obecní, ale v hodnotě téměř čtyřikrát vyšší. Což bylo nemyslitelné. 
Další vlastník souhlasil se směnou realizovatelnou a  ostatní dva neměli zájem. Další 
tragédií byla osobní angažovanost nejmenovaného předsedy místního sdružení, který 
zajistil, že ze směny následně sešlo. Projekty se tedy předělávaly několikrát a  řešené 
území se neustále zmenšovalo a termín zahájení se stále posouval. Z Ministerstva ze-
mědělství byla získána dotace 2 mil. Kč a týkala se výhradně části, kde je obec vlastní-
kem pozemků. Toto je velmi zjednodušené vysvětlení, proč třeba kamenná rovnanina 
není na celé velké straně atd. atd. Vysoutěžená cena byla 3,5 mil. Kč a zhotovitelem 
je Agromeli spol. s  r. o. Brno. Na rybníku bylo provedeno odstranění 800 m3 bahna, 
výměna vypouštěcího zařízení, realizace nového bezpečnostního přepadu (z dotace 
SFŽP mohl zůstat rozměrově stejný jako původní, tedy na 30ti letou vodu, u MZe je 
požadován na vodu 100letou, takže bude 3× delší a bude zasahovat dál jak do třetiny 
hráze). Dále byly odstraněny panely a na části, kde jsme vlastníkem, je položena ka-
menná rovnanina, která bude i na návodní straně hráze. Dalším krokem je oprava hráze 
a odtoku. Po vypuštění rybníku bylo zjištěno, že z ostrůvku zbylo pouze torzo. Protože 
ostrůvek nebyl na našem pozemku a obec nemohla investovat do jeho obnovy, byla 
provedena směna tohoto pozemku. Na částech rybníku, které nebyly řešeny v dotač-
ním titulu bylo nutné vyřešit odstranění dalších 2100 m3 bahna. Vysoutěžená cena na 
opravu ostrůvku a odstranění zmiňovaného bahna byla 1‚5 mil. Kč a zhotovitelem byla 
opět firma Agromeli. Zde žádáme Jihomoravský kraj o 0‚4 mil. Kč a pevně věřím, že 
budeme úspěšní. V průběhu dubna bude hutněna hráz a začne napouštění rybníku. 

Foto z roku 1951
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Předpoklad ukončení celé akce je polovina dubna 2021. Vedení obce se zavázalo, že 
zajistí vysokou kvalitu vody s minimálně 1‚5–2 metrovou průzračností. Máme k tomu 
dostatečně odborně zdatné garanty. Doufám, že další Covid vlny nebudou, ale pokud 
ano a zase dojde u uzavření okresů apod, tak dovolená u Příbramáku by nemusela být 
vůbec špatná.
Nákup komunální techniky a výstavba 
budovy technického zázemí (2020)
Z Podpůrného garančního rolnického a lesnické-

ho fondu jsme získali dotaci 1‚2 mil. Kč na nákup 
lesní techniky. Pořízen byl kolový traktor John 
Deer 5090M a  v  němu 7‚5 tunový kontejnerový 
nosič, kontejnery, čelní nakladač a lanový naviják 
za celkovou částku 2‚4 mil. Kč. Dále byl pořízen 
na zimní údržbu sněžný pluh a sypač, ramenová 
sekačka a podkop, vše za 0‚97 mil. Kč. Pokud budeme mít volné kapacity, budeme na-
bízet občanům dovoz štěrku nebo provedení výkopů. Techniku jsme neměli kde par-
kovat, takže byla zahájena stavba budovy technického zázemí. Její půdorysné rozměry 
jsou 13×16m stavba je před dokončením a zatím nás stála 3‚09 mil. Kč.
Dále byla získána dotace 62 tis. Kč z Energoregionu, za kterou byla pořízena vibrační 

deska, motorová pila a foukač.
Rekonstrukce kabinetu, chodeb a  šatny mŠ 
(2020)
Vysoutěžená cena 0‚78 mil. Kč, zhotovitel Poláček 

Zbýšov, dotace z Jihomoravského kraje z Progra-
mu rozvoje venkova 0‚24 mil. Kč. V těchto prosto-
rách byly vybourány původní podlahy a nenosné 
zdi, jádrové vrtání stěn, provedení drenáží a stěr-
ková skladba včetně zahuštění podlahy, kladení 
protiradonové, hydroizolační a tepelné vrstvy, lití 
podlah, výměna elektroinstalace, odstranění starých omítek, natažení nových omítek, 
realizace nových zavěšených stropů z minerálních desek, výmalba, instalace osvětlení 
do podhledů, instalace zásuvek, kladení podlahovin, instalace nábytku.
Dopravní zásahový automobil DA L1Z (2021)
Byla získána dotace z  Ministerstva vnitra 0‚45 mil. Kč a  z  rozpočtu Jihomoravského 

kraje 0‚3 mil. Kč na nákup 9ti místného zásahového vozidla pro jednotku sboru dob-
rovolných hasičů. Soutěžit budeme v následujících měsících. Předpokládaná investice 
0‚95-1‚05 mil. Kč.
Protipovodňová opatření (2021)
V  loňském roce jsme získali dotaci 0‚94 mil. Kč od Ministerstva životního prostředí 

z Operačního programu životního prostředí. To nejdůležitější je, že bude nový digitální 



rozhlas. Ten bude mít jednou tolik hnízd, takže slyšitelnost bude 100%. Rozpočet je 
1‚344 mil. Kč a realizovat se bude letos.
Rybník Lože (2021–2022)
Rád bych poděkoval všem bývalým vlastníkům 

pozemků pod loukou mezi rybníkem Kuchyňka 
a  vodárnou, kteří nám pozemky prodali nebo 
směnili. Udržení vody v krajině a vybudování dal-
šího rybníku pro generace budoucí je pro nás vel-
kým závazkem. Na příštím zasedání zastupitelstva 
nás čeká odsouhlasit nákup posledního pozemku 
a již budou všechny pozemky pod budoucím rybníkem naše. Zároveň budeme schva-
lovat zhotovitele projektové dokumentace na rybník, který bude mít rozlohu 1‚1-1‚3 
ha. Jenom pro srovnání, Kuchyňka má 0‚96 ha. Pokud se nám to podaří, pokusíme se 
letos na podzim žádat o dotaci. Pokud budeme úspěšní, v příštím roce stavíme. Název 
Lože, je prozatím názvem pracovním, který byl převzat z historickým katastrálních map 
pro tuto lokalitu. Rybník bude určen pro sportovní rybolov a pro rekreační účely. Před-
pokládané náklady jsou 6 mil. Kč a počítat bychom mohli s dotací 5 mil. Kč. Jenom pro 
zajímavost, našel jsem dokument s názvem „Návrh akcí pro třetí pětiletku“ ve kterém 
byla výstavba rybníku na tomto místě plánována na rok 1965. Mělo zde stát i rekreační 
středisko brněnské firmy.
Dovětek
Poslední roky zaměstnáváme na práce v obci odsouzené z Rapotic a také naše občany 

na veřejně prospěšné práce. Obvykle se jedná o 4-6 zaměstnanců. Tito zaměstnanci 
stojí obecní rozpočet zlomek toho, co zaměstnanec „běžný“. Covidová omezení v roce 
loňském, neumožnila odsouzené opět zaměstnávat. Pokud se situace letos zlepší, tuto 
možnost zcela jistě využijeme. Některé výše uvedené akce realizujeme vlastními silami. 
Takže „drobnosti“ jako obložení stěn a snížení stropu jídelny ZŠ nebo výměnu scho-
diště KD a podobné práce, záměrně pro omezený prostor neuvádím. Všechny částky 
v celém zpravodaji jsou zaokrouhleny.

Rosťa

CO JE V PLÁNU

„Sázím stromky pro potomky“ (2021–2023)
O prospěšnosti výsadby stromů není třeba dlouze hovořit. Pro následující tři roky byly 

vytipovány lokality výsadeb ovocných i  listnatých alejí a sadů. Každý rok bude vysa-
zeno něco přes 100 stromů. Tohoto úkolu se aktivně chopila škola, hasiči a fotbalisti. 
Do jednání se zapojil i AZOS, navíc „přišel“ s nabídkou financování výsadby provedené 
žáky naší školy. Máme zájem zapojit širokou veřejnost. Více nebudu prozrazovat, bude 
to tématem příštího vydání zpravodaje. Jenom malé tajemství, bude se obnovovat 
Masarykův sad včetně pomníku.
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Chodníky na Brodku I. a III. etapa 
(2022–2023)
Po dokončené IV. etapě nás čeká další výstavba 

nových chodníků v  části „Na Brodku“ podél ko-
munikace č. III/3958. Tyto dvě etapy počítají se 
dvěma autobusovými zastávkami a  přechodem 
pro chodce. Stávající autobusové zastávky svý-
mi parametry a  umístěním nevyhovují požado-
vaným normám a předpisům. Součástí stavby je 
také odvodnění komunikace a chodníků pomo-
cí uličních vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Dále venkovní osvětlení 
chodníků, autobusových zastávek a přechodu pro chodce. Nový 1‚5 m široký chodník 
o délce 145 m bude od komunikace oddělen 1 m širokým pásem zeleně. U autobusové 
zastávky je nutné vybudovat 1 m vysokou opěrnou zeď dlouhou cca 32 m. K  tomuto 
záměru máme veškerá povolení a nyní žádáme o dotaci. Celkové náklady 2‚24 mil. Kč, 
očekávaná dotace 2‚12 mil. Kč. Všechny chodníky budeme realizovat až po splaškové ka-
nalizaci.
Chodník Nad školou II. etapa (2022–2023)
Stávající chodník nad školou je umístěn po pra-

vé straně komunikace č. III/3958 ve směru na 
Vysoké Popovice. II. etapa navazuje na stávající 
chodník u čísla popisného 159 a končí u kapličky. 
II. etapa opravy chodníku nad školou je plánová-
na v délce cca 101 m. Stávající asfaltový chodník, 
včetně stávající silniční obruby, bude odstraněn. 
Přilehlá komunikace bude ze současné šířky cca 2‚5 m rozšířena na požadovanou šířku 
3 m a ukončena silniční obrubou, dle požadavku SÚS JmK. Chodník šířky 1,50 m bude 
posunut směrem od komunikace. Chodník bude z bezpečnostních důvodu oddělen 
od komunikace 1 m širokým pásem zeleně. K této akci také máme veškerá povolení 
a nyní žádáme o dotaci. Celkové náklady 0‚72 mil. Kč, očekávaná dotace 0‚68 mil. Kč.
Chodník 3RD (2022–2023)
Jedná se o  výstavbu chodníku okolo silnice 

III/3958 v úseku okolo lokality výstavby nových 
RD.  Současně zde bude budována i  dešťová 
kanalizace. Jedná se o  úsek od začátku obce 
k  aktuálně budovanému úseku u  bývalé cihel-
ny. Délka úseku je 85 m a  i zde bude rozšířena 
komunikace o cca 1 m. Veškerá povolení máme. 
Celkové předpokládané náklady jsou 2‚22  mil. 
Kč, očekávaná dotace 2‚12 mil. Kč.

13
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Měsíc Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Týden
L

E
D

E
N

1 2 3 53

4 5 6 7 8 9 10 1

11 12 13 14 15 16 17 2

18 19 20 21 22 23 24 3

25 26 27 28 29 30 31 4

Ú
N

O
R

1 2 3 4 5 6 7 5

8 9 10 11 12 13 14 6

15 16 17 18 19 20 21 7

22 23 24 25 26 27 28 8

B
Ř

E
Z

E
N

1 2 3 4 5 6 7 9

8 9 10 11 12 13 14 10

15 16 17 18 19 20 21 11

22 23 24 25 26 27 28 12

29 30 31 13

D
U

B
E

N

1 2 3 4 13

5 6 7 8 9 10 11 14

12 13 14 15 15 16 16 17 18 15

19 20 21 22 23 24 25 16

26 27 28 29 30 17

K
V

Ě
T

E
N

1 2 17

3 4 5 6 7 8 9 18

10 11 12 13 14 15 16 19

17 18 19 20 21 22 23 20

24 25 26 27 28 29 30 21

31 22

Č
E

R
V

E
N 1 2 3 4 5 6 22

7 8 9 10 11 12 13 23

14 15 16 17 18 19 20 24

21 22 23 24 25 26 27 25

28 29 30 26

Směsný komunální odpad – popelnice

Velkoobjemový a nebezpečný odpad – středa od 13:00 do 19:00, čtvrtek od 10:00 
do 19:00 a v pátek od 10:00 do 14:00. Velkoobjemový „dutý“ nábytek, jako např. skří-
ně je nutné rozložit na desky, aby nezabíraly tolik místa, polystyren a ostatní plasty 
je nutné ukládat do žlutých kontejnerů. Elektrospotřebiče, které musí být komplet-
ní, se budou ve stejnou dobu odebírat ve dvoře za školou. Upozorňuji, že ledničky 
bez kompresoru nelze odebírat. Těm, kteří nemají možnost objemný odpad odvézt 
ke kontejnerům, nabízíme svoz po domluvě na obci. Železný odpad lze ve stejnou 
dobu dovézt do sběrného dvoru za školou. Termíny 14.–16. 4. 2021 a 22.–24. 9. 2021

Plast – separovaný odpad – žluté kontejnery

Papír – separovaný odpad – modré kontejnery
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Měsíc Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Týden
Č

E
R

V
E

N
E

C 1 2 3 4 26

5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28

19 20 21 22 23 24 25 29

26 27 28 29 30 31 30

S
R

P
E

N

1 30

2 3 4 5 6 7 8 31

9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33

23 24 25 26 27 28 29 34

30 31 35

Z
Á

Ř
Í

1 2 3 4 5 35

6 7 8 9 10 11 12 36

13 14 15 16 17 18 19 37

20 21 22 23 24 25 26 38

27 28 29 30 39

Ř
ÍJ

E
N

1 2 3 39

4 5 6 7 8 9 10 40

11 12 13 14 15 16 17 41

18 19 20 21 22 23 24 42

25 26 27 28 29 30 31 43

L
IS

T
O

P
A

D 1 2 3 4 5 6 7 44

8 9 10 11 12 13 14 45

15 16 17 18 19 20 21 46

22 23 24 25 26 27 28 47

29 30 48

P
R

O
S

IN
E

C 1 2 3 4 5 48

6 7 8 9 10 11 12 49

13 14 15 16 17 18 19 50

20 21 22 23 24 25 26 51

27 28 29 30 31 52

Železný odpad – svoz po obci provádí TJ Sokol (fotbalisti). Železný odpad lze po 
domluvě na obci „kdykoliv“ dovézt do sběrného dvoru za OÚ.

Sklo a kovový odpad (šedé 1100l. kontejnery) se vyváží při naplnění na zavolání. 
Pokud zjistíte, že některé z těchto kontejnerů jsou plné, informujte prosím obec.

Do zelených popelnic 240l (u kontejnerového stání u OÚ a ve spodní ulici ke hřišti) 
se odevzdává použitý jedlý olej uzavřený v PET lahvích. Nevhazujte olej motorový!

Elektroodpad včetně baterií lze ukládat do žlutého plechového kontejneru u OÚ, 
červené popelnice 120l u ZŠ a šedého E-boxu na chodbě pošty

Vadné žárovky nebo zářivky lze odevzdat na OÚ.

Elektroodpad – ledničky, mrazáky, pračky, myčky, sušičky atp. – svoz provádí SDH 
(hasiči) – pouze po předchozí domluvě na tel. 721 295 252, nebo 608 880 356 Elekt-
roodpad, lze po domluvě na obci „kdykoliv“ dovézt do sběrného dvoru za OÚ.



Rekonstrukce třídy ZŠ (2021)
V  letošním roce žádáme o  dotaci z  Programu rozvoje venkova Jmk na rekonstrukci 

jedné třídy ZŠ. Bude provedeno odstranění stávajících omítek tzv. na cihlu, realizace 
nových rozvodů elektrické energie a  nových hrubých omítek, odstranění stávajících 
konstrukčních vrstev podlahy v síle 24 cm, sestávající z parket, asfaltového lože, škvá-
robetonové mazaniny a zásypu ze stavební suti, impregnace dřevěného záklopu, po-
ložení paropropustné fólie, srovnávací vrstvy Keramzitu, dvou vrstev polystyrenu ve 
skladbě do kříže, dvou vrstev OSD desek, realizace štukových omítek včetně výmalby, 
realizace zavěšeného kazetového stropu z minerálních desek, včetně svítidel, pokládka 
lepením podlahoviny, parket nebo jiné verze dřevěné podlahoviny. Náklady 0‚91 mil. 
Kč, očekávaná dotace 0‚25 mil. Kč.
Rozšíření komunikace za humny (2021–2023)
Z důvodu výstavby rodinných domů v  lokalitě 

„Za humny“ a  nedostatečné šíři příjezdovéko-
munikace, bude přesunut kříž a  komunikace 
rozšířena. Aktuálně zpracováváme projektovou 
dokumentaci a řešíme patřičná povolení.
Oprava komunikací (2023–2025)
Po ukončení splaškové kanalizace, se vyhodnotí aktuální stavy komunikací. Na ty, 

které bude nutné opravit, budeme obratem shánět dotace a dáme je do pořádku.
Projekt rybník Lože (2021)
Z  dotačního programu Jihomoravského kraje 

žádáme 0‚1 mil. Kč na zpracování projektové do-
kumentace na výstavbu rybníku Lože. Investice 
0‚3 mil. Kč.
Zlepšení materiálně technického 
vybavení JSDH (2021)
Z dotačního programu Jmk každý rok žádáme 

o dotaci na vybavení naší jednotky. Letos je to 
převážně na zásahové helmy. Investice 52 tis. Kč, 
žádáme o 36 tis. Kč.
Úprava okolí pomníku odchodu 
napoleonských vojsk (2021)
Rádi bychom v  letošním roce provedli úpravu 

okolí pomníku.
Z-BOX
Počátkem dubna 2021 bude mezi prodejnou 

potravin a obecním úřadem umístěn Z-BOX 
společnosti Zásilkovna.                                     Rosťa
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Nonstop
provoz

Téměř všechny Z-BOXy jsou

k dispozici 24 hodin denně

7 dní v týdnu!

Podací
i výdejní místo

Přes Z-BOX si můžete zásilku

nejen vyzvednout, ale také

ji i odeslat.

Z-BOX
je eko

Rychle
a bez front

Stačí použít appku nebo zadat

heslo a zásilka je vaše!

Za doručení platíte online.

Většina Z-BOXů vyžaduje jen

minimum elektřiny a je

napájena solárními panely.

Chcete Z-BOX i ve vašem městě?
Napište nám na e-mail zbox@zasilkovna.cz a nebo kontaktujte svého obchodního zástupce

a my uděláme všechno pro to, abychom u Vás Z-BOX co nejdříve zprovoznili.

Ještě blíže
lidem
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo 
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte 
být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. 
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JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY – 1. DíL

Zákonem ze dne 30. ledna 1920 stanoveno bylo, poříditi na každé obci pamětní knihu 
(kroniku) v níž budoucím pokolením zachován by byl věrný obraz obce v době nynější 
jakož i dobách pozdějších. V důsledku toho na návrh obecní rady ze dne 9. prosince 
1923 ustanovena byla obecním zastupitelstvem dne 27. ledna 1924 místní letopisec-
ká komise jejímiž členy stali se: František Siegl, horník čís. 20, Josef Kratochvíl, horník 
čís. 21, Jan Chatrný, rolník čís. 29 a František Grégr, horník čís. 144, vesměs to členové 
obecního zastupitelstva. Týmž usnesením byl jsem já Josef Krška, řídící učitel v Příbrami 
ustanoven prvým kronikářem zdejší obce.

Z roku 1921
Již po několik roků, dávno před světovou válkou, usilovali zdejší občané o to, by obec 

spojena byla lepší komunikací s obcemi okolními. Z Popovic do Příbrami a přes osa-
du samu postavena byla v roce 1895 silnice. Další spojení na silnici Zastávka – Velká 
Bíteš nemohla obec z různých příčin dosíci. Přes Brodek na silnici Zbraslavskou vedla 
obecními pozemky polní cesta, kteráž v čas nepohody pro bezedné bláto nebyla vůbec 
sjízdnou. Zimní dobou pro metrové závěje sněhové nebylo k jízdě tudy ani pomyšlení. 
Spojení obce udržováno bylo oklikou přes Popovice. Když pak na to závodní lékař Kő-
nig ze Zastávky nemohl se s povozem řečenou cestou dostati k těžko nemocnému na 
Brodek (r.1920) umínili si členové obecního zastupitelstva tento neudržitelný stav změ-
niti. Po delším jednání rozhodla se správní komise okresního silničního výboru v Ivanči-
cích dokončiti silniční spojení z Příbramě na řečenou silnici ku Zbraslavi. Nebýti tohoto 
rozhodnutí, byla by obec sama postavila alespoň kus sjízdné cesty od myslivny čís. 33 
(nyní OÚ) na Brodek. Silnice po komisionálním řízení byla koncem r. 1920 vykolíkována 
a na jaře 1921 se stavbou započato. Původní rozpočet zněl na 180.000 Kč z kteréhožto 
obnosu uvolila se obec zaplatiti plných 52‚5%. Toho roku dokončena stavba toliko přes 
Brodek do km 3‚4. Náklad činil 100.752 Kč. Dostavba silnice byla provedena v r. 1923.

Rosťa
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ZŠ A mŠ V DOBĚ PANDEmICKé

Na rozdíl od většiny škol jsme moh-
li učit prezenčně až do konce února. 
Takže zátěž na rodiče padla až od 1. 3. 
Bohužel jsme i  my museli zrušit nebo 
zatím přeložit řadu vystoupení, aktivit 
nebo akcí, jako např. Den vody, Zasaď 
si svůj strom, Setkání se sochařem, 
Květinový koberec pro motýly atd. Je 
ale jasné, že musíme být nachystaní, protože při uvolnění opatření budeme mezi prv-
ními otevřenými školami, a to až do 5. ročníku.
A co je u nás nového?
Máme teď už obě učebny vybavené počítači pro práci žáků. Takže nejsme odkázáni na 

střídání se v jedné počítačové učebně, jako na velkých školách. V jarním období začne 
zřizovatel (obec) přeměňovat domeček na školní zahradě na žákovské dílny. Na jejich 
vybavení nářadím se bude velkou měrou podílet MAS (Místní akční skupina Brána Br-
něnska). Ta už nám v současné době pomáhá s projektem rodilých mluvčích, kteří při 
pravidelných setkáních obohacují výuku anglického jazyka. Na dílny bude navazovat 
zastřešení venkovního prostoru pro výtvarnou práci realizovanou jako součást běžné 
výuky, ale i např. pro sochaření s akademickým sochařem panem Patrikem Vlčkem, kte-
ré jsme tak příjemně rozběhli už v loňském školním roce. A spolupráce má přesah i do 
dalšího období. S výtvarnem si u nás velmi rozumí nejen paní učitelka Zdeňka Dvořá-
ková, ale i paní učitelka Markéta Kozáková, která nastoupila od 1. 3. 2021. Zatím jen na 
několik hodin, ale s potenciálem dalšího rozšíření.
Díky dotaci zajištěné zřizovatelem, proběhne v létě v učebně 1. třídy výměna podlahy, 

elektrických rozvodů, dojde ke snížení stropů a učebna se vymaluje. Příští rok čeká tuto 
omlazující kůru učebna druhá. Dnes byly doručeny nové skříně a police do učebny pro 
prvňáčky, které nahradí ty staré, z doby umakartové. V MŠ se v prosinci kromě skříní 
a skříněk nahradily i staré jídelní stoly.
A ještě malá zmínka k zápisu do 1. tříd. Ten proběhne 13. 4. 2021 bez přítomnosti 

dětí. Ty se ale už teď mohou těšit na paní učitelku Špačkovou. Pro snadnější adaptaci 
na nové prostředí připravila pro předškoláky, kteří se budou hlásit na naši školu, před-
školní skupinky (hravou formou vedená setkání v  jejich budoucí třídě). Podrobnosti 
k zápisu jsou na stránkách školy.
Momentálně prochází MŠ a ZŠ kompletní dezinfekcí. Místnost po místnosti, předmět 

po předmětu, detail po detailu. A současně škola i  školka učí distančně. Jak? O  tom 
snad napíšu příště.
Za celý náš kolektiv přeji všem odvahu, sílu a trpělivost v překonávání hrbolků či hr-

bolů na cestě.                                                                                                                 Radovan Šmíd
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DISTANčNí VýUKA Z POHLEDU ŽÁKYNĚ 5. TŘíDY
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Jako rodič bych chtěla poděkovat všem pedagogům příbramské školy, že v této době 
maximálně vychází vstříc jak žákům, tak i  rodičům a  nesmírně si vážím toho, že má 
moje dítě možnost chodit zde do školy.
Velká výhoda v této době je, že zatímco všude v okolí byly školy uzavřené, v té naší se 

učilo dál bez omezení, což jako rodič velmi oceňuji!! Další výhodu spatřuji v tom, že do 
této školy chodí menší počet žáků a učitelé se jim mohou více věnovat.
Proto si prosím važme, že tu máme tak nádhernou, moderně vybavenou školu s vyni-

kajícími pedagogy. A co je hlavní… DĚTI SEM RÁDY CHODÍ, alespoň naše Terezka.
Petra Patočková, Příbram na Moravě č. 216

PODĚKOVÁNí

TJ SOKOL PŘíBRAm

Ač nám doba všem lidem a sportovcům nepřeje a omezuje nám naši činnost, je ales-
poň čas Vás seznámit se Sokolem Příbram na Moravě. A to především s tím co se událo, 
jaké výsledky jsme dosáhli v době, kdy ještě šlo hrát a s dalšími zajímavostmi.
Jsme fotbalový oddíl s více jak 100letou tradicí, který hraje IV. třídu okresu Brno-ven-

kov, skupinu B. Bohužel máme jen jedno mužstvo a to mužstvo dospělých. Mužstvo 
žáků nebo dorostu se nám stále nedaří založit. Na tomto místě bychom rádi uvítali 
někoho, kdo by byl ochoten mužstvo žáků založit a především vést, protože bez žáků 
a následníků nás čeká velmi brzký zánik, což by pro obec byla určitě velká ztráta pro 
společenský život. Určitě každého dobrovolníka podpoříme.
Samozřejmě rádi uvítáme i nové hráče do dospělého mužstva. Takže pokud někdo má 

zájem, tak jak to situace dovolí, tak může přijít na trénink, který je vždy v pátek od 17 h 
a určitě se domluvíme.
Pro naši činnost máme k dispozici zrekonstruovaný areál, za což jsme velmi vděční vede-

ní obce. A i materiální zabezpečení je na velmi dobré úrovni v rámci podmínek IV. třídy.
Sokol v současné době vede následující vedení, na které se můžete kdykoliv obrátit:

Předseda: Michal Krejčíř, Jednatel: Ing. Robin Křivánek, místopředseda: David Hvěz-
da, Pokladník: Simona Kamenická, člen: Martin Sys, člen: Mgr. et. Ing. Jindřich Oves, 
člen: Jiří Hájek, Hospodář: Jiří Kratochvíl
Trenér muži: Jakub Frecer, Asistent trenéra muži: Martin Sys
Vzhledem k  tomu, že nám situace nedovolila dohrát jak podzimní sezónu 2020 tak 

zatím to vypadá, že nezahájíme ani sezónu jarní 2021. Proto Vás seznámíme alespoň 
s výsledky a změnami v kádru v podzimní části sezóny 2020.
Soutěž byla rozehrána ve složení Oslavany B, Chudčice, Ořechov B, Střelice B, Budkovi-

ce, Troubsko B, Veverská Bitýška B, Veverské Knínice, Šatava, Nová Ves a Příbram.
Před sezónou se nám podařilo domluvit šest nových hráčů.

Erik Bílý – přestoupil k nám, předchozí kluby Spartakem Hluk, SK Podolí a SK Mařatice
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Jan Jelínek – po letech obnovil svoji kariéru v Sokolu Příbram
Jiří Doležal – také obnovil kariéru, předchozí kluby Čechie Zastávka, Sokol Příbram
Michal Tomek  – přestoupil k  nám ze Zbraslavi, předchozí kluby FK Zbraslav, Čechie 
Zastávka, SK Osová Bitýška, SK Vysoké Popovice
Jiří Zahradníček – přestoupil k nám ze Zakřan, předchozí kluby Sokol Zakřany, Baník 
Zbýšov
David Šebesta – přestoupil k nám ze Zakřan

A jakých výsledků jsme v nedohrané části dosáhli?
1. kolo – Oslavany B: Příbram 0:1 (0:1) Branky: P. Klepáč
2. kolo – Příbram: Chudčice 2:5(2:2) Branky: R. Křivánek, J. Frecer
3. kolo – Ořechov B: Příbram 4:5 (1:0) Branky: 3x J. Frecer, D. Hvězda, O. Patočka
4. kolo – Příbram: Střelice B 1:0 (1:0) Branky: I. Novák
5. kolo – Budkovice: Příbram 2:2 (2:2) Branky: M. Patočka, J. Zahradníček
6. kolo – VOLNO
7. kolo – Troubsko B: Příbram 10:2 (5:1) Branky: 2x D. Hvězda
8.kolo – Veverská Bítýška B: Příbram 6:4 (3:4) Branky: 2x E. Bílý, D. Hvězda, R. Křívánek
Po odehrání neúplné části sezóny jsme obsadili celkem slušné 6. místo se ziskem 10 

bodů. Celkově se se střídaly velmi dobré výkony s těmi výkony, kterým se dá říct trapné. 
Důležité však bylo, že noví hráči zapadli a myslím, že i parta byla velmi dobrá. Bohu-
žel se nám nevyhnuly zranění a to především klíčových hráčů, což právě vedlo k těm 
trapným výsledkům, jako byl výprask v Troubsku 10:2. Pokud jsme však byli kompletní, 
dokázali jsme porazit i  silné týmy a  to i na jejich hřištích. Bohužel domácích zápasů 
jsme moc neodehráli, což je škoda, protože poslední dobou platí, že doma moc body 
nerozdáváme, jak se říká můj dům můj hrad. Snad to bude i platit nadále.
Co se týče mimosportovních akci, tak jak v minulém roce tak asi i  letos se budeme 

muset obejít bez kulturních akcí pořádané Sokolem. Jedná se především o Pálení ča-
rodějnic, Příbramskou pouť a Letní noc. Jediná akce, která se asi uskuteční, bude sběr 
železného šrotu. O přesném termínu Vás budeme informovat.
Na hřišti se však nejenom hraje fotbal, nebo organizují společenské akce, ale také se 

zde buduje. Poslední roky byly velmi plodné. Byla provedena nová střecha, nová fa-
sáda, opravena hospoda, společenská místnost, bylo instalováno nové topení, vrt na 
vodu, taneční parket, zastřešení terasy před hospodou a řada dalších a určitě to ještě 
nekončí. Jsou naplánovány další investice do zvelebení našeho areálu.
Veškeré dění v Sokolu je možné sledovat na internetových stránkách klubu

http://www.sokol.pribramnamorave.cz/, kde se dovíte všechny aktuální informace, 
reportáže ze zápasu, kompletní výsledkový servis, foto a  videoarchiv a  řadu dalších 
zajímavých informací. Pro ty, kdo rádi využívají sociální sítě, tak máme i  facebooko-
vé stránky https://www.facebook.com/sokol.pribramnamorave, kde jsou vždy rychlé 
zprávy, odkazy na oficiální stránky a samozřejmě výsledky, fotky a další informace.
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I když to teď není možné, ale jednou to určitě skončí a budete potřebovat někde 
oslavit svoje narozeniny, či jinou událost a nebudete vědět kde, tak právě pro tyto 
účely TJ Sokol Příbram na Moravě nabízí k pronájmu společenskou místnost na hři-
šti. Jedná se o plně zařízenou místnost pro cca 30 sedících lidí, vybavená ledničkou, 
elektrickým ohřívačem, rychlovarnou konvicí, ledničkou, dřezem, veškerým nádo-
bím.
V  případě zájmu nebo pro více informací můžete kontaktovat předsedu oddílu 

pana Krejčíře.
A co říci závěrem.
Přejeme všem našim fanouškům, ale i  všem ostatním pevné zdraví, klidné nervy 

a věříme, že se budeme moci co nejdříve potkat na fotbalovém zápase nebo na jaké-
koliv jiné kulturní akci pořádané Sokolem. Je už to fakt moc dlouhé :-(

Jan Vaverka

DOBROVOLNí HASIčI

Vážení spoluobčané zdravíme Vás v roce 2021.
Jak jistě víte dobrovolní hasiči v Příbrami jsou aktivní jako sbor i jako jednotka. Nevíte, 

o čem je řeč? Hasičský sbor Příbram na Moravě je pobočným spolkem Moravské hasič-
ské jednoty a jeho úkolem je především věnovat se kolektivu mladých hasičů a podí-
let se na společenském životu v obci. Úkolem jednotky sboru dobrovolných hasičů je 
chránit občany naší obce v případě mimořádných událostí jako jsou požáry, zatopené 
sklepy a další. Také řídí dopravu při průvodech v obci a hlídají vatru při pálení čarodějnic. 
V naší obci je zřízena jednotka pod označením JPO5 jejíž působnost je na katastru obce.
Příbramská jednotka má 11 členů v čele s velitelem hasičem Milanem Rypkou a jeho zá-

stupcem Josefem Brůžou. Mezi hasiči jsou 4 velitelé družstva, 4 strojníci a 2 zdravotníci.
V naší malé hasičce máme aktuálně k dispozici dopravní automobil DAL1Z na pod-

vozku Volgswagen, přenosnou požární stří-
kačku PS12, kalové čerpadlo, plovoucí čer-
padlo, elektrocentrálu, další nářadí potřebné 
k zásahům a také plně vybavenou lékárničku 
k  prvotnímu ošetření zraněných pře příjez-
dem ZZS.
Poprvé v historii sboru se nám podařilo zís-

kat dotaci JMK na úplně nový dopravní au-
tomobil. Realizace této dotace je naším ak-
tuálním cílem.
I  přes to, že je v  posledních měsících ne-

možné se scházet stále udržujeme jednotku 
funkční, avšak aktuální činnost je úzce omezena, a to především na údržbu a kontrolu 
techniky a vybavení.
V lednu 2020 proběhla volební výroční schůze a velké změny ve výboru HS. Statutár-
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ním zástupcem je starosta HS Milan Čalkovský, místostarostkou HS Eliška Mecerodová, 
pokladníkem Milan Rypka, jednatelem Josef Brůža, referentkou mládeže Radka Řeza-
ninová Čeléniová a dalšími členy výboru jsou Tomáš Černý a Petr Žůrek. Hasičský sbor 
má 36 členů, z toho 18 aktivních.
Nedílnou součástí hasičského sboru je kolektiv mladých hasičů. Této budoucí generaci 

se po celý rok věnují proškolení vedoucí, kromě Elišky a Radky nově i Ondřej Čalkov-
ský a Vendula Rypková, zdravotník Anna Mecerodová a strojník Tomáš Černý. Kolektiv 
mladých hasičů čítá 14 mladších žáků ve věku 6–12 let a 8 dětí v přípravce ve věku 3–6 
let. Na pravidelných trénincích děti získávají dovednosti v požárním sportu a znalosti 
z oblasti požární ochrany, zdravovědy a dopravní výchovy. V roce minulém roce jsme 
bohužel mohli trénovat pouze do poloviny března a poté párkrát na podzim. V srpnu 
jsme vynechali soustředění u příbramského rybníka a vrhly se do organizace prvního 
tábora mladých hasičů. Zúčastnilo se 20 dětí, které pod stálým dohledem tří vedou-
cích, zdravotníka a strojníka strávily celý týden v malebném rekreačním středisku v Kři-
žanově a přivezly si mnoho zážitků. Většina závodů v roce 2020 byla bohužel zrušena, 
a toho se obáváme i v letošním roce. Mladí hasiči tak mohou nyní své znalosti měřit 
pouze v online prostředí a svou fyzickou zdatnost na zahradě.
Jedinou společenskou akcí za poslední rok, která se mohla uskutečnit byla letní noc 

v červnu. Konec roku jsme tedy zakončili, bez společných oslav, v soukromí domovů 
a  do nového vkročili s  nadějí na návrat do starých kolejí. V  plánech pro rok 2021 je 
kromě obvyklé činnosti opět i  tábor mladých hasičů a  také přiložíme ruku k dílu při 
obnovách sadů v okolí naší obce a dalších tradičních i nových akcích.
Společná fotografie z prvního tábora mladých hasičů HS Příbram na moravě.

Doufáme a těšíme se, že v jarních měsících budeme moci opět vyběhnout s hadicemi 
a rozdělovačem v ruce a vrátit se k tradičním závodům s dětmi, a nejen těm ale i všem 
společenským akcím v obci.
Všem Vám přejeme pevné zdraví a lásku.     Za příbramské hasiče Eliška Mecerodová



Zemědělská společnost AZOS, s. r. o. 
byla v  obchodním rejstříku zapsána 2 února 
1994. Tedy již téměř třicet let se věnuje země-
dělské prvovýrobě v Jihomoravském kraji.
Hospodaříme na téměř 1000 hektarech vlastní 

i pronajaté půdy, na které s rozvahou a erudicí 
zkušených agronomů pěstujeme sladovnický 
ječmen, řepku olejnou, potravinářskou pšenici, 
kukuřici na siláž a žito.
Produkční stádo dojnic Českého strakatého skotu, často též nazývané česká nebo čer-

vená straka, je tradiční české kombinované plemeno, u nějž dosahujeme užitkovosti 8 
500 litrů mléka ročně. V České republice tvoří český strakatý skot asi polovinu veškeré 
populace skotu.
Přestože v Zakřanech hospodaříme konvenčním způsobem, k našemu dobytku přistu-

pujeme v rámci pravidel welfare. Neustále zvyšujeme kvalitu chovu našich hospodář-
ských zvířat. Jsme si vědomi především toho, že hlavním faktorem pro úspěšný chov 
jsou lidé a jejich postoj a vztah ke zvířatům. Péče o zvířata vyžaduje úsilí a patřičnou 
odbornou kvalifikaci. Proto zaměstnáváme dvacítku profesionálů, pro které výraz wel-
fare není pouhým slovem.
Od 4. 1. 2021 došlo u společnosti AZOS, s. r. o., IČO: 499 75 749 se sídlem č. p. 119, 

664 84 Zakřany ke změně vlastnické struktury.
Jediným společníkem se stala firma CS BOHEMIA s. r. o., IČO: 269 06 112 se sídlem Má-

nesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, která je zastoupena Radkem Kubišem.
Dovolte nám Radka Kubiše krátce představit: vystudoval Vysokou školu zemědělskou 

v  Brně a  zemědělské problematice se z  různých úhlů pohledu věnuje celý svůj pro-
fesní život. Aktuálně působí ve dvou společnostech: CS FARMA Starý Hrozenkov a. s. 
a AGRO BŘEZOVÁ s. r. o. Spolu s kolegy se snaží svou prací přispívat ke zvelebování kra-
jiny a k udržitelnému využívání přírodních zdrojů s péčí řádného hospodáře.
V souvislosti se změnou majitele nedochází k žádným zásadním změnám ve výrobní 

orientaci společnosti, v její organizační struktuře či k personálním změnám. Našim cí-
lem je i nadále udržet a stále zkvalitňovat stávající rozsah živočišné výroby a pokračo-
vat ve správném hospodaření na vlastní i pronajaté půdě.
Základní premisou všech činností je předat obhospodařovanou půdu dalším 

generacím v plné síle a vitalitě.
Pokud máte zájem Vaši půdu pronajmout či prodat, velmi rádi se s Vámi setkáme 

a nabídneme Vám ty nejlepší podmínky. Za tímto účelem případně, prosím, kon-
taktujte kolegu michala Smetanu, prokuristu společnosti AZOS, s. r. o.:
e-mail: msmetana@okholding.cz nebo telefon: 702 235 380
Ubezpečujeme Vás, že i v budoucnu se vynasnažíme být Vaším seriózním a stabilním 

partnerem v zemědělství.
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míSTNí POPLATKY PRO ROK 2021

Poplatek za odpad je oproti loňskému roku navýšen na 500,- Kč na osobu a nemovitost.
Poplatek za psa je 100,- Kč a každého dalšího psa 150,- Kč.
Platby zasílejte na účet obce číslo 1102541/0100 a do variabilního symbolu uveďte čís-
lo popisné, nebo v hotovosti jsou přijímány v kanceláři OÚ v úředních hodinách.
V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů volejte tel.: 546 450 224 nebo pište na e-mail: 
ucetni@pribramnamorave.cz
Poplatky jsou splatné 31. 5. 2021
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Rosa na kolejích?
Sune se krajinou, sune vlak líně,
kdes za tím vlakem jdu po pražcích já
mlhou až k tobě,  Příbramský mlýne,
šeří se, šeří, už blíží se tma. 

Trať vede v zářezu okolo dubu,
úzký je profil - v něm jen já a koleje,
za malou chvíli už na konci budu,
náhle však strnu, mě chladný pot poleje.

Copak to slyším? Něco tu houká!
Po chvíli houkání zaslechnu znova!
Třeba se mi to zdá! Zrak v dáli kouká!
Uf! Ne, to není vlak! Je to jen sova!

Ve strachu z vlaku však chůzi hned zrychluji,
ke konci úžiny takřka jsem běžel!
Což byla chyba a teď mlčky lituji,
že neviděl poklad jsem, co v štěrku ležel!

Předtím jsem vesele v kolejích skotačil,
teď čistím podrážku a není mi milo!
Neb z vlaku v koleje předtím kdos vytlačil,
to, co v něm z oběda dnešního zbylo!

Jiří Kněžíček, ze sbírky Krajinné nálady 
(http://kn.knezicek.cz)

BÁSEň



SPOLEčENSKÁ RUBRIKA

Svého významného životního jubilea se dožili

ŘíJEN–PROSINEC 2020
Morávková Jana
Chupíková Marie
Patočka Karel
Vrbová Hana
Vaverková Marie
Bezděk Vlastimil

Narozené děti roku 2020-2021
Kněžíčková Gabriela
Chaloupka Lukáš
Flek Karel
Frydecký Artur
Bohme de Vidts  Amalia
Svobodová Beáta

Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 653 osob
Odstěhováno: 13 osob
Přistěhováno: 17 osob

Narozeno: 5 dětí
Zemřelo: 11 osob

Navždy nás opustili:

V ROCE 2020
Zdeňka Patočková
Milan Čalkovský
Božena Chatrná
Ludmila Berková
Viktor Kubíček
Jaroslava Havlová
Stanislav Pivoda
Anna Sysová
Jaroslav Krčma
Josef Vít
Tomáš Koňárek

2020–BŘEZEN 2021
– rodáci, chalupáři a významný 
dlouholetý pan učitel naší školy
Ladislav Rosendorf
Anežka Brůžová
Marie Navaříková
Lubomír Laichman

LEDEN–BŘEZEN 2021
Brůžová Jarmila
Doležel Petr
Přinesdomů Jaroslav
Simonidesová Alena
Kalina Karel

Blahopřejeme.

Čest jejich památce.




